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Lego Harry Potter Collection
cena

74 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18043,lego_harry_potter_collection.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

224096600
224361966

Dwie gry z serii LEGO Harry Potter w jednym wydaniu i po raz pierwszy na PlayStation 4 !
Gry LEGO Harry Potter: Lata 1-4 oraz LEGO Harry Potter: Lata 5-7 łączą w sobie kreatywne możliwości klocków LEGO z ogromnym światem Harry’ego
Pottera. Na graczy czekają ekscytujące przygody, pełne rzucania czarów, tworzenia mikstur, rozwiązywania zagadek, lekcji, pojedynków i nie tylko,
które zainteresują fanów Harrego Pottera niezależnie od ich wieku. Dzięki temu zestawowi, poza dostępem do obydwu gier pozwalających przeżyć
historię ze wszystkich siedmiu książek i ośmiu filmów, gracze będą też mogli cieszyć się dwoma pakietami zawartości do pobrania, a także jeszcze
lepszą oprawą graficzną, zawierającą poprawione oświetlenie, elementy otoczenia oraz efekty wizualne. LEGO Harry Potter Collectionbędzie więc
niewątpliwie stanowić wspaniały prezent dla fanów wciąż rozwijającego się świata czarodziejów autorstwa J.K. Rowling oczekujących premiery filmu,
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć.
W skład zestawu wchodzą:
●

●

●

●

LEGO Harry Potter: Lata 1-4 to gra oparta na pierwszych czterech książkach i filmach, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Harry Potter i Komnata
Tajemnic, Harry Potter i Więzień Azkabanu oraz Harry Potter i Czara Ognia, pozwalająca fanom na przeżycie w wyjątkowej oprawie LEGO pierwszych
czterech lat Harry’ego w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie,
LEGO Harry Potter: Lata 5-7 prezentuje wydarzenia z ostatnich trzech książek i czterech filmów: Harry Potter i Zakon Feniksa, Harry Potter i Książę
Półkrwi oraz Harry Potter i Insygnia Śmierci . Gracze podążają śladami Harry’ego podczas jego ostatnich lat nauki, a także walki z Lordem
Voldemortem w finalnym starciu dobra ze złem,
pakiet postaci zawierający: Godryka Gryffindora, Harry’ego w wersji z Balu Bożonarodzeniowego, Helgę Hufflepuff, Lockharta w kaftanie
bezpieczeństwa, Lunę z lwią głową, Peevesa, Hermionę w różowej sukience, Rona Weasleya w formie ghula, Rowenę Ravenclaw oraz Salazara
Slytherina,
pakiet zaklęć zawierający 5 czarów: Cantis, Densaugeo, Ducklifors, Melofors i Tentaclifors.

